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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Na Audição regimental de 7 de julho, em resposta ao GPPSD, o Ministro da Defesa Nacional

assegurou que o sistema aéreo de aeronaves não tripuladas no apoio ao combate a incêndios

tinha 6 drones operacionais para o combate aos incêndios.

Sucede que, na altura mais crítica dos incêndios, foram veiculadas noticias que davam nota de

diversos constrangimentos na edificação desta capacidade, designadamente só estando

disponíveis 3 drones.

Considerando que, já no ano anterior, esta capacidade padeceu das mesmas dificuldades e

problemas legais com a aquisição dos equipamentos, o GPPSD apresentou duas perguntas ao

Governo, nos dias 9 de julho e 27 de agosto, que não mereceram resposta do Governo até ao

momento.

Neste sentido, considerando o relevo desta matéria, ao abrigo do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, vêm os signatários, através de Vossa Excelência, solicitar a resposta

do Senhor Ministro da Defesa Nacional às seguintes perguntas:

1 - No âmbito do DECIR, quantas vezes foi solicitada a sua utilização em missões de vigilância

aérea de apoio ao combate a incêndios pela Agência Nacional de Emergência e Proteção Civil

(ANEPC), pela GNR e pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)?

2 – Quantas missões e horas de voo realizaram estes aparelhos no âmbito do DECIR no ano de

2021?

3 – Tem a utilização destes meios em missões de vigilância aérea de apoio no combate a

incêndios um custo para as entidades que os solicitem? Se sim, qual o valor em causa?

4 – Quando se prevê que os 12 drones adquiridos pelo Governo, anunciados em maio de 2020,

estejam operacionais na sua totalidade?



Palácio de São Bento, 6 de outubro de 2021

Deputado(a)s

 ANA MIGUEL DOS SANTOS(PSD)

CARLOS EDUARDO REIS(PSD)

ADÃO SILVA(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

OLGA SILVESTRE(PSD)

HELGA CORREIA(PSD)

PAULO MONIZ(PSD)

SÉRGIO MARQUES(PSD)

PEDRO ROQUE(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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